
SPIS TREŚCI 

 

Waldemar Bednaruk, Wizja Uniwersytetu w nauczaniu Stefana  

Kardynała Wyszyńskiego ..........................................................................5 

Iwona Bień–Węgłowska, Prawo do obrony na przedsądowym etapie  

w znowelizowanym postępowaniu w sprawach o wykroczenia ................. 17 

Przemysław Czarnek, Prawo naturalne w Europie – fundament  

czy zapomniana rzeczywistość?.................................................................. 27 

Przemysław Czernicki, Łukasz Speer, Ewolucja instytucji arbitrażu 

inwestycyjnego w ujęciu historycznym i doktrynalnym ............................ 47 

Judyta Dworas–Kulik, Przywilej morski w Polsce w okresie między- 

wojennym na tle porównawczym ............................................................. 65 

Dariusz Gabrel, Śledztwo dotyczące uwięzienia Prymasa Stefana  

Wyszyńskiego ......................................................................................... 77 

Tadeusz Guz, Filozoficzno–prawna analiza „Czystej nauki o prawie”  

Hansa Kelsena ........................................................................................ 85 

Maciej Jarota, Uwagi na temat zasad prowadzenia rokowań w sporach 

zbiorowych w Polsce w świetle regulacji wybranych  

państw europejskich ................................................................................ 97 

Adam Kaczor, Postępowanie wyjaśniające w procedurze usunięcia  

proboszcza z urzędu .............................................................................. 121 

Robert Kędziora, Przeciwdziałanie bezczynności organu administracji  

publicznej w postępowaniu administracyjnym ....................................... 133 

Andrij Koval, Rola żeglugi w kształtowaniu i rozwoju starożytnego  

i średniowiecznego społeczeństwa na terytorium współczesnej Ukrainy  149 

Jarosław Krzewicki, Wymiar miłosierdzia w stanowieniu i stosowaniu  

prawa  ................................................................................................... 159 

Mariusz Książek, Wyzwania medialne Ruchu „Europa Christi”  ................ 177 

Andrzej Lutyński, Szacunkowe ustalanie podstawy opodatkowania  

w Ordynacji podatkowej jako szczególna instytucja prawa  

podatkowego, według orzecznictwa sądów administracyjnych   ............  187 

Damian Margiel, Uzyskiwanie uprawnień do kierowania pojazdami  

w Polsce według obowiązującego prawa ................................................ 201 

Khrystyna Moriak–Protopopova, Żegluga na rzece Przemszy (ustawy 

obowiązujące w drugiej połowie XIX i na początku XX wieku) ............. 213 



Małgorzata Nowińska, Stan wojny i stan wojenny w Konstytucji 

Rzeczypospolitej Polskiej .....................................................................  223 

Martyna Podolska, Postać fikcyjna jako przedmiot ochrony prawno- 

autorskiej .............................................................................................. 239 

Peter Raina, Stosunek władz PRL do działalności i posługi Prymasa 

Wyszyńskiego ....................................................................................... 253  

Liliana Szevczuk, Historyczne i prawne aspekty kształtowania się  

i rozwoju Ukrainy jako całościowego podmiotu międzynarodowego  

prawa morskiego ..................................................................................  269 

Taras Szevczuk, Standardy i zasady międzynarodowego prawa  

morskiego jako instrumenty przywracania integralności terytorialnej  

Ukrainy i jej granic...............................................................................  279 

Adrian Tabak, Nauka prawa w ujęciu niemieckiej szkoły historycznej ....... 291  

 

 


